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  الثانيالفصل الدراسى - الصف الرابع االبتدائى - أداء الدراسات االجتماعيةمهام 

  (األماكن التراثية والسياحية في بلدنا) األدائية مةالمه

 : ............................الفصل                    االسم : ...........................

 أجب:الحظ الصورتين  ثم  .1

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .. ................................اسم المكان: ....

 .. ................................: ... نوع التراث

..............................................أهميته:

..................................................... 

 ...............المرتبطة به: ...... نوع السياحة 

 اسم المكان: ...................................... 

 نوع التراث: ..................................... 

أهميته...............................................

 ..................................................... 

 .....................نوع السياحة المرتبطة به: 

 

 اثنين من السلوكيات للحفاظ على التراث الوطني اكتب -2

-...................................................................................................... 

-...................................................................................................... 

ا للترويج لزيارة أحد المناطق األثرية والسياحية في محافظتك. -3  صمم ملصًقا دعائي ً
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  ()سكان مصر  األدائية مةالمه

 : ............................الفصل                    االسم : ...........................

  اقرأ الجدول التالى ثم أجب:

  
 
 
مستعيًنا بالجدول السابق أكمل الشكل  -1

 البيانى المقابل مقترًحا عنواًنا له.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .2121و عام  2112احسب الفرق بين عدد سكان مصر بين عام  -2

..........................................................................................................

..........................................................................................................
......................................................................................................... 

  
 
 من وجهة نظرك ما آثار الزيادة السكانية على مصر ؟ -3

..........................................................................................................

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

 
 
 ما توقعاتك لعدد سكان مصر بعد عشر سنوات؟ -5

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

  

 2121 2112 السنوات

 112 8.49 عدد السكان بالمليون
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 عنوان الشكل
................................................ 
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   )آثارنا عبر العصور( األدائية  المهمة

 : ............................الفصل                    االسم : ...........................
 اب أسملئهل على لصخط لصزمني لصالصي من لصقدة  إصى لصظحدةث ظحسب ظح  لصور  لصالصة  م  ال -1

 لصعور  لصال ةخة  لصاي انامي إصةهل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............. 

 المصري العصر

 (القديم )الفرعوني

.............. 

 

 العصر الروماني

.............. 

 

 العصر القبطي

.............. 

 

 سالمياإل العصر

.............. 

 

 العصر الحديث

 األهرامات وأبو الهول مسجد محمد علي

 حصن بابليون

 برج القاهرة

 كاتريندير سانت 



. 
 

 صالقاولد في مو  رلصسةلظحة  لكاب أهمة  الك لصمنلطق لألم ة -2

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 

 
بلصور  لصسلبق  رلكاب مقا ظحةن صاطرة هل إلد لجهل رلصسةلظحة   لخا  أظحد لصمرلقع لألم ة  -3

 على قلئم  لصا لث لصعلصمي صلةرنسكر

 لس  لصمنطق  لألم ة : ................................................................ 

 ....................................................................مقا ظحلت اطرة هل: 

 
 لكاب لمنةن من لصسلركةلت صلظحفل  على لصمنلطق لألم ة  رلصسةلظحة  بمو  -4

............................................................................................
........................................................................................... 
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 (مجلس النواب)األدائية  المهمة

 : ............................الفصل                    االسم : ...........................

 

 جب.ألق أ لصملدة أدنله لصخلو  بلصةمةن لصدسار ي ألعضلء مجلس لصنرلب م  

 

 

 

 لساخلص من لصملدة أعاله لمنةن من وفلت عضر مجلس لصنرلب.-1

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ب لمنةن من مهل  عضر مجلس لصنرلب.لكا-2

.............................................................................................

............................................................................................. 

ظحدد مشكل  اعلني منهل  لس لصنرلب عن مظحلف اكصر ُأاةظحت صك لصف و  صاكرن عضر بمج -3
 مظحلف اك ررضح لصدر  لصذي ةمكنك لصقةل  به صظحل هذه لصمشكل 

.............................................................................................
............................................................................................. 
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  () سكان محافظتى األدائية مةالمه

 : ............................الفصل                    االسم : ...........................

استعن باالخريطة المقابلة أو خريطة الكتاب 

 المدرسى ثم أجب:

 

يتراوح عدد سكانها محافظتك من  -1

 مليون نسمة  ....إلى ....
  

تتشابه محافظتك مع محافظة  .......  -2

 من حيث عدد السكان. 
  

 

 

 

 

مستعيًنا بالخريطة السابقة ؛ حدد المحافظات المجاورة لمحافظتك وعدد سكان كل منها  -3

 بالجدول التالى 

 عدد السكان  المحافظات المجاورة 

 
 
 
 
 

 

 

 . الريف عن الحضرحدد من وجهة نظرك أسباب زيادة حجم األسرة فى  -.
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 ضرورة تنظيم األسرةصمم لوحة ارشادية تدل على  -5
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 ()حقي االنتخابياألدائية  المهمة 

 : ............................الفصل                    االسم : ...........................

 

 جب.أم   لصالصة لصور ة الظح  

 

 

 

 

 

 لكاب كلم  ورلب أر خطأ أمل  لصعبل ة لصالصة : -1

 ( ممل س  لصمرلطن لصمو ي صظحقه لإلناخلبي.)ُاعّب  لصور ة أعاله عن -

 مل أهمة  ممل س  لصف د صظحقه لإلناخلبي؟من رجه  ن  ك -2

............................................................................................. 

 لإلناخلبي؟ عن ممل س  ظحقه لمانع لصمرلطنملذل ةظحدث إذل  -3

............................................................................................. 

 ملذل اقرل صزمةلاك لصاي اعزف عن لصمشل ك  في لإلناخلبلت لصمد سي؟ -4

............................................................................................. 
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 ()وسائل النقل واالتصال في حياتنااألدائية  المهمة 

 

 : ............................الفصل                    االسم : ...........................

 

 ساخال  نقلرسةل  فأي الساخدل  إظحدى رسلئل لصنقل في لصملضي ت صك لصف و  صر ُأاةظح-1
 رصملذل؟

....................................................................................... 

............................................................................................ 

.............................................................................................
.............................................................................................  

 لكاب مالم  سلركةلت إةجلبة  صلاعلمل مع هذه لصرسةل  -2

............................................................................................ 

.............................................................................................
 ............................................................................................. 

 

  اب رسلئل لالاولل على لصخط لصزمني لصالصي من لصقدة  إصى لصظحدةث-2

 لصهلاف( -لصب ةد  -ق ع لصطبرل -لإلنا نت -لألورلت لصعلصة   -لصظحمل  لصزلجل -)لصدخلن

 

 

 
............ الدخان

.. 

........... .............. 

 

............ ............. .......... 



 الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 سوير الغريب             الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 الميام األدائية  إجابة             
 )األماكن التراثية والسياحية في بمدنا( الميمة األولى           

 .............................................: الفصل            ......................................................................اسم التمميذ:  

 الحظ الصورتين، ثم أجب:  -1 
  
  

 

 

 

 

 
 

 قمعة صالح الدين )طابا(  :اسم المكان              المتحجرة الغابة     :اسم المكان  
 تراث ثقافي   : نوع التراث    تراث طبيعي               :نوع التراث  
      رق البرية والبحرية بين ة الطحماي  :أىميتو         مجموعة من األشجار: أىميتو  
 وتأمين خميج العقبة  ،وجيرانيامصر               عمى شكل صخور المتحجرة        

  والبحر األحمر من األعداء.                                                  
 ثقافية    :نوع السياحة المرتبطة بو       ترفييية :نوع السياحة المرتبطة بو 
 اكتب اثنين من السموكيات لمحفاظ عمى التراث الوطني: -2
 المحافظة عمى نظافة األماكن األثرية.   -
               .عدم الكتابة عمى اآلثار   -
  صمم ممصقا دعائًيا لمترويج لزيارة أحد المناطق األثرية والسياحية في محافظتك -3

      
 
 
 

  

 

 

 الحلىةبلدًا 

 هجري العيىىسىر 

 القاهرةهحافظت 



 الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 سوير الغريب             الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 الميام األدائية                
 () سكان مصر الثانية الميمة                   

 .............................................: الفصل            ......................................................................اسم التمميذ:  

 اقرأ الجدول التالي، ثم أجب:
 2121 2117 السنوات

 112 94.8 عدد السكان بالمميون
 مستعيًنا بالجدول السابق أكمل الشكل -1
 البياني المقابل مقترحا عنواًنا لو.    
 
 
 
 
  2121وعام  2117احسب الفرق بين عدد سكان مصر بين عام  -2
                       مميون  7.2                               -
                   
 من وجية نظرك ما آثار الزيادة السكانية عمى مصر؟ -3
                  ظيور العشوائيات. -
 الضغط عمى الخدمات. -
 ما توقعك لعدد سكان مصر بعد عشر سنوات؟  -4
                مميون 211مرت الزيادة السكانية يمكن أن يصل عدد السكان إلى لو است   -
                  .تنظيم األسرة سوف يقمل عدد السكان توعية الشباب بأىمية  -
 

 عنوان الشكل               
                                                              111 

                                                              111 
                                                              91 
                                                              81 

                                                              71 
                                                              61 

                                                                       

        2121               2117 



 الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 سوير الغريب             الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 الميام األدائية               
 () آثارنا عبر العصور الثالثة الميمة            

 .............................................: الفصل            ......................................................................اسم التمميذ:  

الحظ اتمصور التالية، ثم رتب أسمائيا عمى الخط الزمني من القديم إلى الحديث  -1
 حسب العصور التاريخية التي تنتمي إلييا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األهراهاث 

 أبىالهىل

برج  

 القاهرة

 هسجد  

 هحود علي

ساًج  دير

 كاحريي

حصي  

 بابليىى

 العصر الوصري 

 الفرعىًيالقدين 

  اإلسماهيالعصر  الحديثالعصر 
  

  الروهاًيالعصر  القبطيالعصر 
  



 الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 سوير الغريب             الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

  
 احية لالقتصاد في مصر. اكتب أىمية تمك المناطق األثرية والسي -2
 توفر فرص عمل لمشباب. -
 ىي المصدر األول لمعمالت األجنبية في مصر. -
اختر أحد المواقع األثرية والسياحية بالصور السابقة، واكتب مقترحين  -3

  لتطويرىا إلدراجيا عمى قائمة التراث العالمي لميونسكو.
                  حصن بابميون :اسم المنطقة -
 :مقترحات تطويرىا -
                   .لوضعو عمى قائمة التراث لميونسكو بابميونترميم وصيانة حصن  
تب اثنين من السموكيات لمحفاظ عمى المناطق األثرية والسياحية اك -4

  بمصر.
 المحافظة عمى نظافة األماكن األثرية. -1
 عدم لمس القطع األثرية. -2
 باآلثار.الضار  هألثر  )الضوء( بعض اآلثار ال يفضل استخدام فالش التصوير -3
 عدم الكتابة عمى اآلثار أو خدشيا. -4
 
 
 
 
 

  



 الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 سوير الغريب             الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 الميام األدائية                 
 () مجمس النوابالرابعة الميمة            

 .............................................: الفصل            ......................................................................اسم التمميذ:  

 اقرأ المادة أدناه الخاصة باليمين الدستوري ألعضاء مجمس النواب، ثم أجب:
 اليمين الدستوري لعضو مجمس النواب:

من الدستور عمى أنو يشترط أن يؤدى العضو أمام مجمس  114ونصت المادة 
 قبل أن يباشر عممو، اليمين اآلتية  النواب،

) أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميورى، وأن أحترم الدستور 
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة، وأن أحافظ عمى استقالل الوطن 

 ووحدة وسالمة أراضيو. (
 واب.استخمص من المادة أعاله اثنين من صفات عضو مجمس الن -1
                  أن يحترم الدستور والقانون. -
                  األمانة. -
 اكتب اثنين من ميام عضو مجمس النواب. -2
                  وضع القوانين. -
                  رعاية مصالح الشعب. -
لو أتيحت لك الفرصة لتكون عضو بمجمس النواب عن محافظتك. حدد مشكمة  -3

 تعاني منيا محافظتك، ووضح الدور الذي يمكنك القيام بو لحل ىذه المشكمة.
                  مشكمة انتشار القمامة في الشوارع. -
عادة وض - نشاء شركات لجمع القمامة وا  ع قانون لمنع إلقاء القمامة في الشارع، وا 

                  تدويرىا.
 



 الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 سوير الغريب             الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 الميام األدائية                 
 (حقي االنتخابي)  الخامسةالميمة              
 .............................................: الفصل            ......................................................................اسم التمميذ: 

 الصورة التالية، ثم أجب:الحظ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمام العبارة التالية:كممة )صواب( أو )خطأ( اكتب  -1
 ( ✔) االنتخابي. لحقو  المصري تعبر الصورة أعاله عن ممارسة المواطن -
 ة ممارسة المواطن لحقو االنتخابي؟من وجية نظرك، ما أىمي -2
المشاركة في االنتخابات واجب وطني الختيار رئيس الدولة واختيار أعضاء  -

 مجمس النواب.
 ماذا يحدث إذا امتنع المواطن عن حقو االنتخابي؟ -3
ال نستطيع اختيار الشخص المناسب لحكم البالد، وال نستطيع اختيار أعضاء  -

    مجمس النواب.
 المشاركة في االنتخابات المدرسية؟ماذا تقول لزميمتك التي تعزف عن  -4
    يجب أن تشاركي في االنتخابات المدرسية الختيار مجمس الفصل. -
 

 



 الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 سوير الغريب             الدراسي الثاًيالفصل  –الرابع الصف  –اجخواعيت درساث  –األدائيت لوهام ا

 الميام األدائية                     
 )اإلجابة لمقاىرة( ()سكان محافظتي السادسةالميمة                 
 .............................................: الفصل            ......................................................................اسم التمميذ: 

 تعن بالخريطة المقابمة أو خريطةاس
 المدرسة، ثم أجب: كتاب

 
 يتراوح عدد سكان محافظتك من  -1
 مميون نسمة   11  إلى      8       
 

 تتشابو محافظتك مع محافظة  -2
 من حيث عدد السكان. يزةلجا   
 

  مستعيًنا بالخريطة السابقة، حدد المحافظات المجاورة لمحافظتك وعدد سكان كل  -3
 منيا بالجدول التالي: 

 عدد السكان المحافظات المجاورة
 الجيزة 

 القميوبية 
 السويس

 مميون 11 – 8من  
 مميون 8 – 6من 

  أقل من مميون 
 دة حجم األسرة في الريف عن المدن.حدد من وجيك نظرك أسباب أسباب زيا -4

  .الزواج المبكر    -
 كثرة اإلنجاب.    -
 صمم لوحة إرشادية تدل عمى ضرورة تنظيم األسرة. -5
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 أسرة صغيرة

= 

 حياة أفضل
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